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BOŻE DZIECIĘ ...



2 SIEWCA  

Adoro Te devote, lateks Deitas – Uwielbiam Cię pokor-
nie, Bóstwo utajone». W Synu Dziewicy, «owiniętym w 
pieluszki i leżącym w żłobie» (por. Łk 2,12), uznajemy 
i wielbimy «Chleb, który z nieba zstąpił» (J6,41,51), 
Odkupiciela, który przyszedł na ziemię, by dać życie 
światu.
Betlejem! W języku hebrajskim nazwa miasta w któ-
rym wedle Pisma Świętego narodził się Jezus, znaczy 
«dom chleba». Tam właśnie przyszedł na świat Me-
sjasz, który powie o sobie: «Ja jestem chlebem życia» 
(J6,35,48). W Betlejem narodził się Ten, który w znaku 
łamania chleba pozostawi pamiątkę swej Paschy. 
Adoracja Dzieciątka Jezus staje się w tę Świętą Noc 
adoracją eucharystyczną.
Wielbimy Cię, Panie, który rzeczywiście jesteś obecny 
w Sakramencie Ołtarza; Chlebie żywy, który dajesz 
życie człowiekowi. Uznajemy w Tobie, słabe i bez-
bronne Dzieciątko, leżące w żłobie, naszego jedy-
nego Boga! «W pełni czasów stałeś się człowiekiem 
między ludźmi, by połączyć koniec z początkiem, 
czyli człowieka z Bogiem» (por. św. Ireneusz, Adv. 
haer.IV,20,4).
Narodziłeś się tej Nocy, nasz Boski odkupicielu, i dla 
nas, wędrowców na drogach czasu, stałeś się pokar-
mem życia wiecznego. Wspomnij na nas, odwieczny 
Synu Boży, który przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy!  
Cała ludzkość, która przechodzi tyle prób i boryka 
się z trudnościami, potrzebuje Ciebie. Zostań z nami, 
Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego 
zbawienia! Zostań z nami na zawsze.
Z homilii Jana Pawła II w noc Bożego Narodzenia 2004 r.

 Bóstwo utajone

PRAWDY WIARY ...

 

HART DUCHA   
Słowo Boże , przy odrobinie dobrej woli czytającego, ma moc zaktualizować się w jego życiu. Nie 
inaczej było w przypadku świętych i błogosławionych, których Kościół daje za wzór zrealizowanej 
Ewangelii.   (Br. Bruno Paterewicz OCist)

24 grudnia  Łk 2,16-21       Maryjo, Matko mojego Pana, ucz mnie przyjmować Jezusa, 
słuchać Go i stale kontemplować. Uczyń moje serce podobnym do swojego.
2 stycznia J 1,19-28    Św Bazyli, pomóż mi zrezygnować ze wszystkiego, co nie służy 
bliskiej relacji z Bogiem, wyproś mi ducha mądrości i wspomóż w codziennym dawaniu 
konkretnego świadectwa o Jezusie.
3 stycznia  J 1,29-34     Św. Józefie Tomasi, miłośniku liturgii, pomóż mi poznać w Jezusie 
Baranka Bożego, który wziął na siebie mój grzech, pozwolił się zgładzić i przez to odkupił 
ciążącą na mnie winę. Natchnij mnie do ufnego wchodzenia na głębię liturgicznych mi-
steriów, które pośród świata czynią obecnym mojego Zbawcę i Pana

 wybrał Eugeniusz
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Z narodzeniem Je-
zusa Chrystusa 

było tak. Po zaślubi-
nach Matki Jego, Ma-
ryi, z Józefem, wpierw 

nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem prawym i nie  chciał narazić Jej na znie-
sławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy po-
wziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i 
rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, swej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 
dasz na imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypeł-
niło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 
imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy 
się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie.

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Jedno z najgłębszych wezwań do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa brzmi: „Serce Jezusa, w łonie Matki 

Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj 
się nad nami”. Znajdujemy tu echo artykułu „Credo”, 
w którym wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, je-
dynego Syna Bożego, który zstąpił z nieba i za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się 
człowiekiem. Święte człowieczeństwo Chrystusa jest 
dziełem Ducha Bożego i Dziewicy z Nazaretu. Potwier-
dza to Ewangelista, przytaczając słowa skierowane do 
Józefa: „z Ducha Świętego jest to, co się w Niej (Maryi) 
poczęło”.   (Anioł Pański 2 VII 1989)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA IV ADWENTU – 22 grudnia 2019 NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 29 grudnia 2019

Mt 2,13–15.19-23 Mt 1,18–24

Gdy Mędrcy odje-
chali, to anioł Pański 

ukazał się Józefowi we 
śnie i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecinę i Jego Matkę i 
uchodź do Egiptu; po-

zostań, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dzie-
cięcia, aby je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię 
i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 
śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna 
mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dzie-
cię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, 
którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął 
Dziecię i jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy 
posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca 
swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we 
śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta 
zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić 
słowo Proroków: «Nazywany będzie Nazarejczykiem».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Ojcostwo Józefa z Nazaretu jest oparte na wie-
rze całkowicie i wyłącznie. Za sprawą Ducha 

Świętego uwierzył on w tajemnicę poczęcia Syna 
Bożego w łonie dziewiczej Oblubienicy. Za sprawą 
Ducha Świętego – przez wiarę – stał się świadkiem 
Bożego Narodzenia w noc betlejemską. Stał się naj-
troskliwszym stróżem tej Tajemnicy i opiekunem 
Matki wraz z Synem. Naprzód w Betlejem. Z kolei 
w Egipcie, gdzie musieli uchodzić przed okrucień-
stwem Heroda. Wreszcie w Nazarecie, gdzie Jezus 
wzrastał pod troskliwym okiem Józefa i stopniowo 
stawał przy Nim do pracy przy warsztacie jako „syn 
cieśli.  (Homilia 19 III 1986)

Boże Narodzenie! Boże Narodzenie, ileż razy świętowaliśmy cię w atmosferze czystej radości i niezrównanego 
ciepła! Ale zimno świata tak bardzo zmroziło nasze serca, że nie udało się wyryć na nich, tak jak powinno 
być, pieczęci twojego tajemniczego, zadziwiającego przesłania: Bóg nas kocha, każdego z nas i wszystkich 
razem. Jego miłość ogarnęła nas do tego stopnia, że kazała Trójcy Świętej posłać do nas Syna Bożego. On 
stał się człowiekiem, ażeby nasza krótka ziemska droga była już teraz rozświetlona Światłem, które nie 
zachodzi, a absurd śmierci w tym życiu przemienił się w zwyczajne przejście do życia pełniejszego i wiecznego!
Boże Narodzenie, obyś przynajmniej w tym roku powiedziało naszym sercom, co znaczysz, a my byśmy byli 
gotowi przyjąć twój głos!                 Chiara Lubich (założycielka Ruchu Focolari) ”Powraca Boże Narodzenie” 
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA IV ADWENTU, 22 grudnia 2019
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
PONIEDZIAEK, 23 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ml 3,1-4;4,5-6; Łk 1,57-66
WTOREK, 24 grudnia  Wigilia Bożego Narodzenia
Słowo Boże: 2Sm 7,1-5.8-16; Łk 1,67-79
PASTERKA: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
ŚRODA, 25 grudnia UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 
2,15-20; Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
CZWARTEK, 26 grudnia Święto św. Szczepana 
Słowo Boże: Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22
PIĄTEK, 27 grudnia Święto św. Jana Apostoła
Słowo Boże: 1J 1,1-4; J 20,2-8
SOBOTA, 28 grudnia Święto Świętych Mło-
dzianków Męczenników
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 2,13-18
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 29 grudnia
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; 
Mt 2,13-15.19-23

PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia VI DZIEŃ W OKTA-
WIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: 1J 2,12-17; Łk 2,36-40
WTOREK, 31 grudnia VII DZIEŃ W OKTAWIE 
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: 1J 2,18-21; J 1,1-18
Zakończenie Roku Pańskiego 2019
ŚRODA, 1 stycznia 2020 Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi NOWY ROK
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
CZWARTEK, 2 stycznia 2020 Wsp. św. Bazylego Wlk 
i św. Grzegorza z Nazjanzu, bpów, dK
Słowo Boże: 1J 2,22-28; J 1,19-28
PIĄTEK, 3 stycznia 2020 Wsp. Najśw. Imienia Jezus
Słowo Boże: 1J 2,29-3,6; J 1,29-34
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 4 stycznia 2020 
Słowo Boże: 1J 3,7-10; J 1,35-42
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA II PO NARODZ. PAŃSKIM, 5 stycznia
Słowo Boże: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18;  J 1, 1-18

Miriam, Księżniczko z Nazaretu, Tyś Bogu powiedziała: 
Niech mi się stanie! 

Kocham Cię, Maryjo, za nawiedzenie i zwiastowanie.
Śpiewaj Magnificat. Niech świat się cieszy, że Słowo stało się ciałem. 

Śpiewają aniołowie, klękają pasterze, dary niosą królowie.
Miłosierdzie się stało, Dzieciątko małe. 

Boże mój wielki, pokaż potęgę przez miłosierdzie 
tutaj i wszędzie! I daj nam wyobraźnię miłosierdzia.

Niech pokój się stanie, a nam na końcu czasów 
miłosiernym okaż się, Panie!

A Nowy Rok Pański niech szczęśliwy będzie Twym miłosierdziem.
Amen.

                                                                      Bp Józef Zawitkowski

Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby 
umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Papieskie Intencje Modlitwy – styczeń 2020

Patrzmy w Boże Narodzenie na Dzieciątko Jezus,
Na naszego Pana i Boga i odkrywajmy na nowo, ile możemy dać miłości 
i dobra Bogu. Odkrywamy, jak bardzo jesteśmy przez Niego obdarowani 
miłością. To pierwszy krok ku wdzięczności i obdarowaniu Boga w drugim 
człowieku przez uśmiech, wsparcie, dobre słowo, pomoc czy przebaczenie.
Błogosławionych, pełnych pokoju i radości świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku życzą wasi duszpasterze.

Mieli parapijiečiai, Gimęs Kūdikėlis Jėzus atėjo pas mus, kad saugiausiu keliu visus nuvestų 
į dangaus Tėvynę. Tad su meile pakluskime Jam, idant mūsų gyvenimas būtų prasmingas, 
džiugus ir laimingas! Šv. Kalėdų proga Jus sveikina Seinų parapijos klebonas ir kunigą
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

KOLĘDA 2020, CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

Wigilia Bożego Narodzenia we wtorek. Msze święte tylko rano: o 6.30 - ostatnie roraty i o godz. 8.00. Tego 
dnia zachowajmy tradycyjnie post ścisły aż do wieczornej Wigilii. Zadbajmy o prawdziwie religijną 

jej oprawę: niech będzie modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa 
i dzielenie się opłatkiem, przebaczając sobie wzajemne urazy i skadając sobie życzenia. Pośpiewajmy też 
kolędy, choćby kilka, coraz bardziej okazuje się że ich nie znamy.  Wybierzmy się na Pasterkę: w naszej Bazylice 
będą dwie: o 22.00 w języku litewskim i o godz. 24.00. Będzie jeszcze Pasterka w Żegarach również o 24.00. 

W Boże Narodzenie Msze Święte o godz. 8.30; 10.00; 11.30, 13.00 LT i 17.30. We czwartek drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia czcimy św. Szczepana, pierwszego męczennika -  Msze Święte jak w każdą 

niedzielę. Tradycyjnie tego dnia w kościołach całej Polski składamy ofiary na potrzeby katolickich uczeni, 
a u nas w diecezji na nasze Seminarium Duchowne.  

Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. W piątek, 
27 grudnia, święto św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W czasie wieczornej 

Eucharystii będzie poświęcone wino - ku czci św. Jana, któremu podano zatruty kielich wina, a wypiwszy go 
pozostał przy życiu. My też będziemy mogli skosztować poświęconego wina. W sobotę, 28 grudnia, święto 
Świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzo-
nych. Na świąteczną wieczorną  Eucharystię zapraszamy szczególnie rodziców z małymi dziećmi – zostanie 
im udzielone specjalne błogosławieństwo. W niedzielę, 29 grudnia obchodzić będziemy Święto Świętej 
Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa.  Modlić się będziemy za małżonków i rodziny. 

Zakończenie Roku Pańskiego 2019 we wtorek, 31 grudnia. Zapraszamy na wieczorną Eucharystię i na-
bożeństwo dziękczynno-błagalne. Uroczystym”Ciebie Boga wysławiamy...” podziękujemy Panu Bogu 

za miniony rok.

Nowy Rok w środę, 1 stycznia. Obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także 
dzień szczególnej modlitwy o pokój w świecie, w Ojczyźnie naszej, w naszych rodzinach i w naszych 

sercach. Msze św. w porządku niedzielnym.

Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy pomogli nam przygotować tegoroczne święta, dekorując naszą świą-
tynię, księżom wikariuszom, KSM-owi i Zespołowi „Effata” pod kierunkiem ks. Tomasza za wystawienie 

sztuki „Wigilijne rozterki”, paniom Mariom za dekoracje świątyni, panu kościelnemu, organiście, naszym 
chórom, panu Józefowi, pracownikowi cmentarza, Nadleśnictwu Pomorze za choinki, panom z Liturgicznej 
Służby Ołtarza. Bardzo dziękujemy za przysłane do Parafii życzenia urzędom, stowarzyszeniom, szkołom, 
instytucjom oraz osobom prywatnym. Ogarniamy Was naszą modlitwą i życzymy Bożego błogosławieństwa 
we wszelkich dobrych działaniach w Nowym Roku Pańskim 2020. 

Czwartek, 2 stycznia - ul. Konarskiego 13, 13A, 
Piątek, 3 stycznia - (od godz. 18.00) ul. Konarskiego 15, 17 oraz domy jednorodzinne 
Sobota, 4 stycznia (od g. 9.00) Zaruby, Olszanka, Świackie; Klejwy, Posejny

Poniedziałek, 6 stycznia - kolęda w DPS u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Wtorek, 7 stycznia - ul. Konarskiego 19,21; Mickiewicza, Leśna i Projektowana; Zawadzkiego 10 
Środa, 8 stycznia - ul. Zawadzkiego 6, 8, 12, 14
Czwartek, 9 stycznia - ul. Zawadzkiego 18, 19, 20 i pozostałe numery parzyste i nieparzyste
Piątek, 10 stycznia - ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15, 17
Sobota, 11 stycznia (od g. 9.00) - Konarskiego - dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny ; Sankury 
i Krasnowo; Daniłowce.
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Bóg Ojciec uczynił z Ciebie, Maryjo, 
najpiękniejszy Namiot Spotkania. 

Namiot, nie jak ten pierwszy – Mojżeszowy – 
sporządzony ze zwierzęcych skór. Ty, Maryjo, 

jesteś żywym Namiotem Spotkania, zbudowanym 
z łaski Bożej! O tak! To Ciebie zwiastun Gabriel na-
zwał „pełną łaski”. Łaska Boża jest najszlachetniej-
szym duchowym „budulcem”. Z kolei jej pełnia w 
duszy ludzkiej to coś więcej niż wypełnienie Przy-
bytku dymem kadzidła, choćby sporządzonego z 
najwonniejszych żywic Libanu. W Twym wnętrzu, 
Niepokalana, przebywał nie arcykapłan, potomek 
Aarona, ale Najwyższy Kapłan – Jezus Chrystus! Je-
steś więc Królewską Komnatą Bożej obecności. Arka 
Nowego Przymierza, w której 
Odwieczne Słowo przyjęło z 
Ciebie ludzką naturę.
Ten niepojęty cud połączenia 
w osobie Jezusa Chrystusa 
boskiej natury Słowa z  na-
szą ludzką naturą wyśpiewał 
we wstępie swej Ewangelii 
św. Jan. Słowo, które było na 
początku, które było u Boga, 
które  było Bogiem, przez 
które wszystko się stało (por. 
J 1, 1-3), w tobie zamieszkało 
jako nasz brat i sługa. Jezus 
zapragnął w ten sposób stać 
się przebłaganiem za grze-
chy nasze i całego świata.
Pragnienie Syna Bożego, na które Ty Maryjo, od-
powiedziałaś swoim fiat, jest przejawem miłości 
Boga Ojca. O tak! Bóg Ojciec „wielokrotnie i na różne 
sposoby przemawiał niegdyś do ojców (naszych) 
przez proroków” (Hbr 1, 1), „ w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 2). 
Ten Boży Syn jest odblaskiem chwały swego Ojca i 
odbiciem Jego istoty (Hbr 1, 3). Czy więc betlejem-
ska grota nie stała się w chwili narodzenia Mesjasza 

Święty Maksymilian zwrócił uwagę na formę 
wypowiedzi „Niepokalane Poczęcie”, a nie „nie-
pokalanie poczęta”. Zauważył, że podobną formę 
rzeczownikową ma wypowiedź Boga na górze 
Horeb skierowana do Mojżesza „Jestem, który 
Jestem” (Wj 3,4). Jest to wypowiedź określająca 
istotę Boga. Święty uważał, że samookreślenie się 
Maryi „Jam jest Niepokalane Poczęcie” zawiera 
również Jej istotę. Uważał, że tylko Ona jest Nie-
pokalanym Poczęciem. 
Niektórzy stawiają pytanie, jak Maryja mogła nie 
podlegać próbie. Odpowiedź jest w Chrystusie. 
On jako człowiek też nie podlegał próbie, bo był 
Bogiem. Maryja została uświęcona ze względu 
na Chrystusa. Ona była na tym samym poziomie 
doskonałości co Chrystus jako człowiek. Błogo-
sławiony Jan Duns Szkot uważał, że Maryi Bóg 
dał coś więcej niż innym stworzeniom, sprawił, że 
była święta jak dusza Chrystusa. Niepokalaność 
jest związana z Jej imieniem, jest Jej imieniem 
własnym, to znaczy: tylko Ona jest Niepokalanym 
Poczęciem. Jest to takie umocnienie w świętości, 
że nie podlega próbie.
Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja po-
częła bez grzechu, nigdy nie zgrzeszyła podczas 
swojego życia, a także oznacza, że nie podlegała 
próbie, podobnie jak Jej Syn Jezus Chrystus. Je-
zus też jest Niepokalanym Poczęciem, ale jako 
człowiek, jednak jako Osoba Boska jest Odwiecz-
nym Synem Bożym. Niepokalane Poczęcie jest 
wyłączną definicją osoby Maryi. Jak ludzie wraz 
z poczęciem i zrodzeniem przekazują sobie stan 
grzechu pierworodnego, tak Maryja swojemu Sy-
nowi przekazała stan świętości i łaski, który sama 
otrzymała ze względu na przyszłe zasługi Jezus.
        
 O. Józef Maria Kaźmierczak OFMConv.

NIEPOKALANE 
POCZĘCIE 
DEFINICJĄ 

OSOBY MARYI  

W TOBIE SŁOWO 
CIAŁEM SIĘ STAŁOMatka Boża w definicji dogmatycznej z 

1854 roku została określona jako niepo-
kalanie poczęta. Cztery lata później w 
Lourdes Ona sama nazwała się: : „Jam 
jest Niepokalane Poczęcie”. Jest w tych 
słowach Lourdes potwierdzenie dogma-
tu, a także zawiera się w nich coś więcej.
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W TOBIE SŁOWO 
CIAŁEM SIĘ STAŁO

Nasze ludzkie 
przemiany

najjaśniejszym miejscem Bożej chwały na ziemi? Czy 
aniołowie mogli milczeć wobec takiej Tajemnicy? 
Król królów i Pan panów, prawdziwy i jedyny Ob-
lubieniec wyszedł z Twej Komnaty, aby nawiedzić i 
zaślubić swój lud! Czy zatem ubodzy, którym mia-
ła być głoszona Dobra Nowina o zbawieniu, mieli 
wtedy spokojnie spać? Nie! Zostali przebudzeni i 
przyprowadzeni do leżącego na sianie Pasterza, do 
najpożywniejszego Chleba Życia. Jezus czekał na 
nich, nie odkładał swojego błogosławieństwa na 
czas publicznej działalności. On przecież jest pełnią 
Bożego błogosławieństwa dla każdego człowieka, 
dla świata! On przyszedł by nas zbawić!
Nawet pogańscy mędrcy, szukając Mądrości, zdążali 
do Niewiasty i nowo narodzonego Króla. Odwieczna 
mądrość nie pozwoliła im zadowolić się poszukiwa-

niami w samych tylko gwiaz-
dach! Nie rozumiał tego 
Herod, ogarnięty lękiem i 
obsesją swojej wielkości. 
Tymczasem Mądrość Boża 
„przez wszystko przenika 
dzięki swojej czystości. Jest 
bowiem tchnieniem mocy 
Bożej i przeczystym wypły-
wem chwały Wszechmocne-
go. Dlatego też prostoduszni 
pasterze i mędrcy zrozumieli, 
że „Niebiosa głoszą chwałę 
Boga, dzieło rąk Jego niebo-
skłon obwieszcza” (Ps19, 2).
Maryjo, rodzący się z Ciebie 

Jezus przyszedł do nas, jako Oblubieniec i Wojownik, 
by podjąć walkę o nasze zbawienie z odwiecznym 
naszym wrogiem. Nie naruszając Twojego dziewic-
twa, ukazał swoją łagodność i wszechmoc. On, Em-
manuel, na którego barkach spoczęła niepodważal-
na władza. Maryjo rodząca Zbawiciela, pomóż nam 
dzielić radość Twego Serca! Pozwól nam owocnie 
głosić orędzie proroka Izajasza: „Albowiem Dziecię 
nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 5).
 O. Stanisław Przepierski OP

Bardzo szybko mijają lata, a wraz z nimi nasze 
ludzkie przemiany. Patrzymy na swoje zdjęcie 

z lat dziecinnych i z trudem usiłujemy dopatrzeć 
się w nim siebie. Z trudem usiłujemy sobie przy-
pomnieć jak to było wtedy i tylko jakieś uciekające 
w głąb szczegóły za granicy marzeń sennych, od 
czasu do czasu nam się pojawiają.
Są to nasze ludzkie przemiany – czas młodzieńczy. 
Lata zachwytów, nadziei, miłości. Tego czasu nie 
chcemy oddać najdłużej. I wciąż jeszcze pytamy – 
gdzie są chłopcy z tamtych lat, gdzie dziewczęta? 
I długo zdaje nam się, że na ulicy mignęła tamta 
twarz. Aż nas opamięta młodość naszego dziecka 
czy wnuka – ich ufność, porywy miłości. Dopiero 
wtedy zobaczymy, że my już tak nie potrafimy, że 
jesteśmy wypaleni. To są nasze ludzkie przemiany 
– czas starości, kiedy spoglądamy ze zdziwieniem 
na te lata, gdy byliśmy silni i zdrowi i wszystko 
mogliśmy i nic nie szkodziło i niczego nie baliśmy 
się. To nasze ludzkie przemiany znaczone sakra-
mentami chrztu, bierzmowania, małżeństwa, 
namaszczania chorych. Nie wiemy, na którym 
stopniu zatrzyma się nasz krok. Abyśmy tylko 
umieli każdy ten krok przeżyć z Bogiem. 
Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie, przez 
ciemność burzy, grom i przez świtanie.
Przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, 
pochwałą wreszcie, nie Twoim kwiatem.
I przez tę rozkosz, którą urąganie siódmego nieba 
tchnąć się zdaje latem.
I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi, przez 
czułe oko, gdy je łza oceni.
Przez całą  dobroć Twą, w tym jednym oku, jak całe 
niebo objaśnione w stoku.
Przez całą ludzkość z jej starymi gmachy, łukami, 
które w kolumnach trwają.
A zapomniane w proch włamując dachy, bujnymi 
z nowa liśćmi zakwitają.
Przez  i za wszystko dzięki Tobie Panie!
   (C.K. Norwid, Modlitwa)   Opracowała Irena
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Krzysztof Kaszuba

15/12/2019 Zuzanna Neścior

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UMaria Łukaszewicz, Sejny 
 (l. 78)  zm. 30/11/2019
UKonstanty Klukiński, Sejny 
 (l. 89)  zm. 03/12/2019
UJan Milewski,  Sejny  
 (l. 87)  zm. 07/12/2019
UJan Wróblewski,  Sejny  
 (l. 76)  zm. 07/12/2019
UMarianna Koźlak, Sejny  (l. 89)  zm. 13/12/2019

Marcin Bartczak, kawaler, Warka, Parafia św. Miko-
łaja i Renata Popiel, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Ogórkis Danuta Witt,Sejny, Łąkowa
Jodzis Małgorzata,Białowierśnie 
Wasilewscy Helena Ryszard,Łumbie
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Turowicz Agnieszka Andrzej,Sejny, Młynarska
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego
Kuklewicz Zofia Lech,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki 
Dzimido Stanisława Stanisław,Marynowo
Dziemido Krystyna Mirosław,Marynowo
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Supranowicz Robert Anetta,Suwałki, Osiedle II 
Nowalska Donata,Sejny, Wileńska 
Klimasara Janina Olgierd,Marynowo
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie
Witkowscy Katarzyna Piotr,Degucie
Staśkiel Teresa Tadeusz,Sejny, Konarskiego
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego
Dziemian/ Klucznik Joanna Dariusz,Krasnowo
Bielak - Schonhardt Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Wołyniec Wiesława Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Sokołowscy Beata Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater
Malinowscy Jadwiga Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego 
Tawrel Wanda,Sejny, Parkowa
Mackiewicz Joanna,Sejny, Konarskiego
Alba Helena,Sejny, Nowa
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Pawełek Urszula Adam,Marynowo
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa 
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Ramel Marta Mariusz,Marynowo 
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Szyłak Maria Stanisław,Sejny, Konarskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rugienis Barbara Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Kisiel Anna Wojciech,Sejny, 11 Listopada 
Misiukanis Wojciech,Sejny, Wojska Polskiego

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
Roku Pańskim 2019: 
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Delniccy Ewa Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Stankiewicz Jan,Sejny, Łąkowa
Wowak ,Sejny, Konarskiego
Moroz Czesław,Sejny, Głowackiego 
Kosińscy Krystyna Edmund,Sejny, Łąkowa 
Tydman Alicja,Sejny, Konarskiego
Jankowska Anna,Sejny, Konarskiego
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Ziniewicz Waldemar Krzysztof,Posejanka 
Przeborowscy Magdalena Artur,Posejny
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Wowak ,Sejny, Konarskiego
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INTENCJE MSZALNE  22.12.2019 - 05.01.2020
NIEDZIELA IV ADWENTU,  22 grudnia 2019
07:00 +Stanisław Okulanis (14 rocz)
07:00 +Helena Żukowska (gr)
08:30 +Piotr Skrypko (gr)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
ŻEGARY LT 10:00:
11:30 Za Parafian
KRASNOWO 12:00:
13:00 LT:
17:30 +Mariusz Waluś (8mc)
17:30 +Józef Bizio (18 rocz)
PONIEDZIAŁEK, 23 grudnia 2019
06:30 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +Dariusz Sapiega (10mc)
08:00 +Marian Ponganis (8mc)
08:00 +Jadwiga Kowalik (rocz)
08:00 +Sławomir Sławiński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Helena Żukowska (gr)
17:30 +Andrzej Korzecki (2 rocz) +Alicja +Franciszek 

+Maria z r Tujakowskich i Romanowskich
17:30 +Marianna +Tadeusz +Bolesław Żabiccy
WTOREK, 24 grudnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Adama 

Maksimowicza i Ewy Meyza
06:30 +Natalia Tomkiewicz (29 rocz)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Helena Żukowska (gr)
08:00 +z r Domelów, Dziemidów, Marcinkiewiczów, 

Poświatowskich i Liszewskich
08:00 +Marianna Palewicz-Baranowska (4 rocz)
08:00 +Bernarda Czokajło
22:00 LT: O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla miesz-

kańców wsi Klejwy
24:00 Za Parafian
24:00 +Kazimierz Kujawski
24:00 +Stanisław Leszkiewicz +Anna
24:00 +Tadeusz Adamowicz
ŚRODA,  25 grudnia 2019 BOŻE NARODZENIE
08:30 +Piotr Skrypko (gr)
08:30 +Helena Szafranowska 
 +Stanisław Andruszkiewicz
10:00 +Zygmunt +Franciszka Luto 
 +Piotr Grzybowski
11:30 +Anna Maksimowicz (5 rocz)
13:00 LT:
17:30 +Wacław (3 rocz) +Stefania +Kazimierz 
 +Janina z r. Fiedorowiczów
17:30 +Witold (1 rocz) +Antoni (23 rocz) +Józef (3 

rocz.) z r. Macianisów +Alina Poźniak (15 rocz)
CZWARTEK 26 grudnia 2019 Św. Szczepana
07:00 +Konstanty Kimszal +Henryk Buchowski (4mc)
08:30 +Piotr Skrypko (gr)
08:30 +Anna +Zofia +Julian +Agata +Julian +Helena 

z r Ponganis +Marek Skiwski (rocz)
10:00 +Joanna (11 rocz) +Konstanty Rapczyńscy
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Pelagii i Eugeniusza Klimaniec w  60 
rocz. ślubu i dla rodziny

11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-
wie dla mieszkańców wsi Babańce

11:30 +Zofia +Józef Szyryńscy +Czesława +Stanisław 
Szułowicz +z rodzice i rodzeństwo

13:00 LT:
17:30 +Marian +Ks. Sylwester +Szczepan
PIĄTEK, 27 grudnia 2019 Św. Jana Ap i Ewang.
06:30 +Aleksander Piotrowski
06:30 +Stefania +Wacław +Piotr
 +Franciszka Jakubowscy
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Halina Tympalska (10mc)
08:00 +Zofia Romańska (18 rocz)
08:00 +Aleksandra Oleksy (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy
17:30 +Józef Makarewicz (22 rocz) +Wacław
17:30 +Kazimierz Franiak (10mc)
SOBOTA, 28 grudnia 2019 Św. Młodzianków Męcz
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Anna +Bolesław Andrukanis
17:30 +Barbara Strękowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Renata Wojnowska
17:30 +Stanisław Sidor (38 rocz)
NIEDZIELA, 29 grudnia 2019 Świętej Rodziny
07:00 +z r. Kujawskich i Jabłońskich
08:30 +Piotr Skrypko (gr)
10:00 +Stanisław Korzeniecki i rodzice
10:00 +Kazimiera Ogórkis (35 rocz)
ŻEGARY LT 10:00
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Maria Jacennik (rocz)
KRASNOWO 12:00:  Za parafian
13:00 LT:
17:30 +Anna Miszkiel (9mc)
17:30 +Sygit +Bronisław Kulesza +Henryk Karczewski 

+Piotr Januszanis +Józef Paulukanis
PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia 2019
06:30
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
17:30 +Anna Kap
17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian 
 +Tadeusz Tydman
WTOREK,  31 grudnia 2019
06:30
08:00 +Helena (11 rocz) +Hieronim Kozłowscy
08:00 +Szymon Poszwa (26 rocz) +Krystyna
17:30 Dziękczynna za rok 2019
17:30 +Ks. Sylwester Domel +Marian Ciszewski
ŚRODA, 1 stycznia 2020 NOWY ROK PAŃSKI
07:00
08:30 +Weronika Staśkiewicz (29 rocz)
08:30 +Mieczysław Albowicz
10:00 +Alina Ogórkis
13:00 LT:
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krystyny 
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Słabińskiej - Jursza w 85 rocz ur. i dla rodziny
CZWARTEK, 2 stycznia 2020
06:30
08:00 +Jerzy Sikorski (11mc)
08:00 +Stanisława Strękowska (9mc)
17:30 +Anna Modzelewska (11mc)
PIĄTEK, 3 stycznia 2020 pierwszy miesiąca
06:30
08:00 +Józef Łostowski (11mc)
08:00 +Konstanty Klukliński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Władysława +Stanisław Moroz i rodzice
16:00 +Maria Łukaszewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Olsztyn (7mc) 
 +Mieczysław +Stefania Zubowicz
SOBOTA, 4 stycznia 2020 pierwsza miesiąca
06:30
08:00 +Tomasz Moniuszko (8mc)
08:00 +Jurkiewicz Stanisław (4mc)
08:00 +Andrzej Sikorski (10mc)

17:30 +Henryka Dębkowska (2 rocz)
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 5 stycznia 2020
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla dzieci i 

wnuków
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla pracow-

ników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej w Sejnach

08:30 +Marian Radziun (13 rocz)
08:30 +Fabian (4 rocz)
10:00 +Julia Jagłowska (2 rocz)
10:00 +Edward Grycel (7 rocz)
ŻEGARY LT 10:00
11:30 Za parafian
11:30 +Czesław Czerep (5 rocz)
KRASNOWO 12:00
13:00 LT: 
17:30 +Emilia Wowak
17:30 +Leokadia Jarzębowicz +Henryk Buchowski

WIGILII CZAS NASTAŁ ...
Pamiętajmy o tym, że wieczerza wigilijna ma charakter religijny i w takim duchu, duchu jedności, 
wspólnoty i miłości powinniśmy ją przeżywać. Zapraszam więc do zapoznania się z jej przebiegiem.
1. ZAPALENIE ŚWIECY
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia się talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz 
świecę. Ojciec lub matka, zapalając ją, mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Wprowadzenie: Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w 
stajence betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, wy-
słuchajmy z wiarą słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie 
narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
2. EWANGELIA według św. Łukasza (Łk 2, 1- 14) - znaleźć w Piśmie Świętym.
Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę:  Wśród nocnej ciszy...
3. WSPÓLNE PROŚBY
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane prośby:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś 
nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Wysłuchaj nas, Panie!
– Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
– Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz 
i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
- Naszych zmarłych bliskich i znajomych (tu wymieniamy imiona) obdarz szczęściem i światłem 
Twej chwały. Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz... 
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny: Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na 
świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu 
światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, 
a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na na 
wieki wieków. Amen.
4. DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM
Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi lub innymi słowami:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; 
spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław 
nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas dzielić się życzliwo-
ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją 
ojcowską dobroć. Amen

obrzęd Wieczerzy Wigilijnej



Jak Tobiasz do Medii 
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Nie wiem, jak daleko było do greckiej  Medii, gdzie według biblijnej Księgi Tobiasza, Azajasz wiódł autora 
księgi do księżniczki Sary. Mnie wcale nie było bliżej z Podbeskidzia na Sejneńszczyznę,  do mojej wy-

branki, którą poznałem latem 1951 roku. Sakrament małżeństwa przyjęliśmy 26 grudnia 1959 roku z rąk Ks. 
kan. Jana Kantego Florka, w kościele parafialnym w Krasnopolu. Nie wiem także, czy wiódł mnie Archanioł 
Rafael, czy mój Anioł Stróż, jedno jest pewne, nie zawiodłem się na wyborze mojego przewodnika.
Szmat czasu te 60 lat wspólnego pożycia, w dobrych, takich sobie i trudnych chwilach. Wspierani zawsze 
prawdami wiary i ubogacani praktykami religijnymi, pokonywaliśmy trudy życia, wychowania córki, proble-
my naszej pracy zawodowej. To także specyficzny charakter mojej pracy, stała dyspozycyjność, dyscyplina, 
które przez 25 lat w naturalny sposób wpływały na życie rodzinne. Te wszystkie trudne lata umacniały i 
konsolidowały nasze małżeństwo, zawsze umieliśmy dostrzegać niby promyki – jaśniejsze strony życia, 
cieszyliśmy się z najdrobniejszych sukcesów. Doczekaliśmy także wielkich nagród, bo tak odczytujemy 
spotkania z papieżem Janem Pawłem II. 
Pierwszy raz w 1990 roku, w czasie grupowej pielgrzymki do Rzymu, po porannej Mszy św. na Ogrodach 
Watykańskich, w której uczestniczyliśmy, możliwość bliskiego kontaktu, kilka słów zamienionych z papieżem, 
kiedy prezentowałem grupę polskich i słowackich pszczelarzy.
Drugie spotkanie 8 czerwca 1999 roku w Ełku, gdzie uczestniczyliśmy wraz z wnuczętami. 
Trzecie spotkanie z Janem Pawłem II mieliśmy zaszczyt odbyć w Rzymie - na placu świętego Piotra 6 paździer-
nika 1999 roku, w czasie pierwszej, po letniej przerwie audiencji generalnej. Ojciec Święty długo pozostawał 
na podium, siedział na tronie i przyjmował przedstawicieli wielu państw, hierarchów Kościoła. Potem, dzięki 

wspaniałemu Ojcu Hejmo, który odpowiadał m. in. za pielgrzymki przybywające z Polski, pośród nielicznej 
grupy Polaków, dane nam było przeżyć cudowną chwilę. Klęczeliśmy z żoną przed tronem, u stóp papieża, 
przekazując Mu pozdrowienia z Sejn i Wigier. Na te słowa Ojciec Święty ożywił się i powtórzył za nami: „Sejny 
... Wigry…” Prosiliśmy o błogosławieństwo w 40 lecie naszego małżeństwa. W darze przekazaliśmy kosz słoi 
z miodami. Te cudowne chwile, jak mgnienie oka, pozostają dla nas darami, wspaniałymi nagrodami – na 
które pracowaliśmy, wspierając się nawzajem przez 60 lat małżeństwa. Wszechmogący Boże, dziękujemy 
za doznane łaski.
        Eugeniusz  Klimaniec

Drogim Jubilatom, Państwu Pelagii i Eugeniuszowi Klimańcom składamy szczere 
gratulacje i najlepsze życzenia Bożej aski i bogosławieństwa oraz szczególnej opieki Matki Bo-

żej, naszej Pani Sejneńskiej na dalsze piękne, szczęśliwe i w zdrowiu przeżywane dalsze lata 
wspólnego, małżeńskiego życia. Szczęść Boże Jubilatom.

Dostojni Jubilaci 20 lat temu przed św. Janem Pawłem II w Rzymie
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Skępska
Dziś przenosimy się na Ziemię Dobrzyńską do 

miejscowości Skępe do mniej znanego sank-
tuarium jeszcze nie omawianego w Siewcy. Skępe 
otrzymało prawa miejskie już w 1445 roku. W 1496 
roku Zofia Kościelecka, córka Mikołaja, fundatora 
kościoła, jako wotum 
za uratowanie nóg spro-
wadziła z Poznania do 
Skępego drewnianą fi-
gurę Matki Bożej. Była 
to późnogotycka figura 
przedstawiająca stoją-
cą, młodziutką, lekko 
uśmiechniętą Matkę 
Bożą ze złożonymi do 
modlitwy rękami. Już 
dwa lata później w 1498 
roku do Skępego zostali 
sprowadzeni ojcowie 
bernardyni, którzy 
przez kolejne dziesię-
ciolecia zbudowali oka-
zały klasztor i bazylikę. 
Sława Patronki Ziemi 
Dobrzyńskiej spowo-
dowała, że w dzień 
zesłania Ducha Święte-
go – 18 V 1755, figura 
Matki Bożej Skępskiej 
została ukoronowana 
koronami papieskimi 
przez bp. Fabiana Plą-
skowskiego. Była to 14 koronacja wizerunku Matki 
Bożej w Rzeczypospolitej. Wraz z koronami, figura 
została okryta srebrnymi, pozłacanymi barokowymi 
szatami, a całość umieszczona na półksiężycu. Jest to 
istotna informacja bowiem od tego czasu oryginalna 
figura była przez 200 lat zakryta. Stąd też w licznych 
rzeźbach, obrazkach, plakietach, medalikach czy w 
końcu nielicznych obrazach jest tak właśnie przedsta-
wiana. Dopiero 2 II 1954 r. zdjęto srebrną sukienkę i 
oczom wiernych ukazała się oryginalna rzeźba. Przez 
kolejne 60 lat figurę zdobił nowy lżejszy haftowany 
płaszcz odsłaniający oryginalną figurę. Odsłonięcie 

późno gotyckiej rzeźby Matki Bożej Skępskiej ukazało 
charakterystyczne wybrzuszenie sukni Maryi. Współ-
cześni badacze skłaniają się do uznania, że mamy do 
czynienia z wizerunkiem Matki Bożej Brzemiennej. 
Nie podlega natomiast żadnej wątpliwości, że jest to 

przedstawienie Maryi 
jako Służebnicy Pańskiej 
znanej z licznych obra-
zów i rzeźb Zwiastowa-
nia. Można więc podsu-
mować, że jest to rzeźba 
przedstawiającą młodą 
Maryję obdarowaną 
przez Ducha Świętego 
w tajemnicy Zwiastowa-
nia, a następnie będącą 
w stanie brzemiennym. 
Na przestrzeni wieków 
powstało wiele kopii cu-
downej figury ze Skęp-
ska, które są rozsiane 
po Ziemi Dobrzyńskiej 
w kapliczkach i wiej-
skich kościółkach (ko-
ściół w Rużu, kapliczka 
w Chrostkowie i Jani-
szewie). Wszystkie one 
ukazują Matkę Bożą 
w barokowej obszernej 
sukni z półksiężycem 
u stóp. Zdecydowana 
większość z tych kopii 

to rzeźby, o różnym poziomie artystycznym. Warto 
wspomnieć o rzeźbiarskim rodzie Mikołowskich z XIX 
w. tworzących drewniane kopie Królowej ze Skępna. 
Kopią malarską jest zaś obraz z kościoła w Żura-
winie koło Sierpca. Jak wspomniałem do rzadkości 
należą obrazy, stąd tym większa radość z możliwo-
ści przestawienia tak unikalnego płótna w Siewcy. 
A dla wszystkich którzy czują niedosyt informacji 
polecam książkę prof. Mirosława Krajewskiego pt.: 
„Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim 
wizerunku”. 
  Marcin Błaszczyk


